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TIJD VOORTIJDIG TEN GRAVE GEDRAGEN?   
 door Frans Holtkamp 

 
 
Bergson en zijn dieptefilosofie 
Zomer 2016. Ik lees Tijd en vrije wil van Henri Bergson en begin opgetogen aan mijn 
essay Ik duur, dus ik ben! 1 Vanwaar die euforie? Omdat Bergson van kaft tot kaft 
filosofeert en de diepte ingaat. Hij kán dat omdat hij zich tot één thema beperkt: de 
wijze waarop la durée (de duur) en de (gemeten) tijd zich tot elkaar verhouden. De 
eerste bevindt zich, aldus de auteur, ‘binnen’ in de mens. Psychische gebeurtenissen 
zijn niet scherp van elkaar afgebakend, kleuren en nuanceren elkaar en zijn als een 
continu en vloeiend proces – duur noemt hij dat – ‘zetel’ van de eigenlijke vrijheid. 
Duur is niet te kwantificeren, is pure kwaliteit, is geleefde tijd. ‘Buiten’ treffen we de 
materiële objecten aan die zich naast elkaar bevinden, die duidelijk van elkaar onder-
scheiden zijn en die op wetenschappelijk vastgestelde tijden, de zogenaamde gemeten 
tijd, bepaalde posities innemen. Die posities kunnen vergeleken en op alle mogelijke 
manieren geteld worden. Dit is het terrein van de exacte wetenschappen. Die, maar 
ook de taal, zijn er debet aan dat de mens de geleefde tijd in zichzelf nauwelijks op-
merkt en zich tijd vooral ruimtelijk en daardoor meetbaar voorstelt. 
Bergson bouwt zijn betoog stap voor stap op en in dezelfde tred weet hij zijn oppo-
nenten, de Hogepriesters van de Gemeten Tijd, te ontwapenen. Bergson is ervan over-
tuigd: duur, dát is de echte tijd! 
 

Een brede benadering bij Safranski 
In Tijd, Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden kiest Rüdiger Saf-
ranski voor een heel andere aanpak. 2 3  Hoe mensen tijd erva-
ren en ermee omgaan, dát blijkt het eigenlijke thema. Daarom 
kiest de auteur voor een brede aanpak, die soms filosofisch 
maar vaker antropologisch, psychologisch en sociologisch is. 
Via tien invalshoeken, één per hoofdstuk, fileert hij de relatie 
mens-tijd. Enkele voorbeelden: tijd als begin, tijd en verveling, 
tijd van zorg, gesocialiseerde tijd en spel met de tijd.  
Over de lengte van de hoofdstukken is nagedacht: gemiddeld 
zijn ze zo’n negentien pagina’s lang. Het Woord vooraf fun-
geert als etalage: met korte zinnen en trefwoorden laat de au-

teur zien wat er in de respectieve hoofdstukken zoal te koop is.  
Safranski gebruikt heldere, soms originele, termen zoals eigen tijd, levenstijd, wereld-
tijd en kosmische tijd. Hij definieert ze niet, maar uit de context blijkt waar deze be-
grippen voor staan. 
In zijn analyse is de historische dimensie ruimschoots aanwezig. Regelmatig verrast 
hij je met interessante weetjes of inzichten. Een voorbeeld uit hoofdstuk 5 Geëxploi-
teerde tijd: als in de negentiende eeuw in toenemende mate treinen gaan rijden moe-
ten de regionaal verschillende kloktijden op elkaar worden afgestemd. Daarmee werkt 
de mens zich in een steeds strakker ‘tijdskeurslijf’. 
In ditzelfde hoofdstuk is de maatschappijkritische ondertoon van het boek het sterkst 
aanwezig en voert er, in de vorm van een onheilsprofetie, zelfs de boventoon!   
Naast zijn antropologische, psychologische, sociologische, historische en maatschap-
pijkritische kennis blijkt Safranski goed op de hoogte van de nieuwste inzichten in de 
bêtawetenschappen.  
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In hoofdstuk 7 Kosmische tijd, bijvoorbeeld, behandelt hij onder andere de visies op 
tijd van Newton, Leibniz en Einstein. Hij slaagt erin de speciale relativiteitstheorie 
(1905) en de algemene relativiteitstheorie (1915) van laatstgenoemde in eenvoudige 
bewoordingen voor het voetlicht te brengen. Hij toont zich een voortreffelijke leraar. 
 
Safranski leeft en schrijft in de eenentwintigste eeuw, zo’n honderd jaar na Bergson. 
Hoewel ook bij hem de tijd in principe een ongrijpbaar fenomeen is, heeft hij méér 
oog voor enkele tastbare, ‘harde’ aspecten van de tijd die niet alleen aan de menselij-
ke verbeelding of fantasie zijn te danken. Enkele voorbeelden: tijd heeft iets afgeba-
kends, want zowel de eigen tijd als wereldtijd en kosmische tijd hebben een begin en 
zullen ooit eindigen. En: er is ook zoiets als een biologische klok, een ‘ingebakken 
tijd’. Kortom, de relatie tussen tijd en mens is géén eenrichtingsverkeer. Daarom is de 
ondertitel van het boek goed gekozen. 
 
Onheilsprofetie 
De mens wordt beïnvloed door de wereldtijd en kosmische tijd. Omgekeerd legt de 
mens de tijd zijn wil op, volgens hoofdstuk 5 Geëxploiteerde tijd zelfs in verontrus-
tende mate. De mens, die in kosmisch opzicht niets voorstelt, blaast zichzelf op tot de 
as waar héél het universum omheen draait. Precies dít doemscenario wil ik uit Saf-
ranski’s boek oppikken. Laat ik het als volgt verwoorden: de ons toegemeten tijd is 
beperkt en zal ooit eindigen. De mens is hard op weg dit proces te versnellen. Hij is 
zózeer verstrikt geraakt in zijn eigen tijdschema’s met Pumpkapitalismus, versnel-
lings- en wegwerpeconomie als zelf geschapen aanjagers, dat hij de ‘voorraad tijd’ 
aan het opgebruiken is. Op pagina 101 luidt het kernachtig: ‘De algehele versnelling, 
die meer toekomst verbruikt, heeft als paradoxaal effect dat de tijdshorizon krimpt’. 
In de westerse industriestaten grijpt de mentaliteit van eindverbruikers om zich heen, 
klinkt het op dezelfde pagina. Dat is geen vrolijk nieuws. Af en toe klinkt het zelfs 
cynisch, zoals op pagina 107: ‘De ‘schim-
mellaag’ van leven (Arthur Schopenhauer) 
die de aarde bedekt zal dan weer verschrom-
pelen en de blauwe planeet met haar fraaie 
boeddhabuik-achtige rondingen zal onaange-
daan haar rondjes blijven draaien in het heel-
al, bevrijd van de hysterici die een tijdje op 
haar oppervlak voor onrust hebben gezorgd’. 
Kortom, hier is een onheilsprofeet aan het 
woord! 
 
Oplossingen? 
In alle andere hoofdstukken beperkt Safranski zich vooral tot het uiteenrafelen van de 
relatie mens-tijd. Moraliseren blijft achterwege. En oplossingen worden spaarzaam 
aangedragen. Hij biedt slechts enkele aanzetten, zoals ‘de politiek moet het primaat 
krijgen boven de economie’. Of hij bepleit een tijdspolitiek die weer ruimte creëert 
voor de eígen tijd: ‘Ook als omstreden moet blijven hoe een tijdspolitiek er in detail 
zou moeten uitzien en vooral hoe ze ingang zou kunnen vinden, zijn we toch op een 
punt beland, misschien voor het eerst in de geschiedenis, waarop de tijd en het reke-
ning houden met de eigen tijd op de politiek agenda moeten worden gezet (pagina 
151)’. Deze ‘oplossing’ lijkt mij nauwelijks werkbaar. 
 
  

 
Het doemscenario volgens Salvador Dalí? 

 



Frans Holtkamp                                                                3                                                        Tijd voortijdig ten grave gedragen?  

De eígen tijd van de mensheid 
De eigen tijd van de mens bedraagt in het rijke en ‘ontwikkelde’ deel van de wereld 
gemiddeld zo’n tachtig jaar. Nog nooit is die zó hoog geweest. Het ziet ernaar uit, dat 
dat gemiddelde nog wel even zal toenemen.  
Voor de duidelijkheid onderscheid ik nóg een eigen tijd, die van de mensheid in haar 
geheel, de tijd gedurende welke er mensen op aarde zullen zijn. Precies díe wordt 
bedreigd door de ammunitie die Safranski in hoofdstuk 5 Geëxploiteerde tijd aan-
draagt.  
Onder wereldtijd versta ik iets anders, namelijk de tijd die onze planeet gegund is. 
Daar heeft de mens geen invloed op. Alleen de ‘schimmellaag’, waar Schopenhauer 
het over heeft, mogelijk met flora en fauna, kan zichzelf ‘wegpromoveren’. So what! 
De wereld draait door! Totdat ze volgens kosmische logica voorgoed verdwijnt. De 
kosmos zélf heeft dan nog heel wat jaartjes voor de boeg.  
Dus alleen op de persoonlijke eigen tijd en collectieve eigen tijd hebben we enige 
invloed. Met die eerste zit het wel goed, met die tweede niet. Die is in gevaar. In prin-
cipe kunnen we het exploiteren en uitputten van de collectieve eigen tijd stoppen. De 
vraag is of we het wíllen. 
 
Drie standpunten 
Er zijn drie standpunten mogelijk: een hedonistisch, pessimistisch en optimistisch 
standpunt. De hedonist redeneert: ‘Hemel en aarde zullen vergaan. Waarom zou ik me 
druk maken om een versnelling daarvan? Na mij de zondvloed. Carpe diem!’ Pessi-
misten redeneren en handelen gemakkelijk vanuit het gevoel dat het al te laat is, dat 
we de heilloze ontwikkelingen met desastreuze gevolgen voor het leven op aarde niet 
meer kunnen stoppen. De optimisten spoeden zich met pen en laptop naar de ronde 
tafel om te confereren over een nieuwe tijdspolitiek. En intussen doen ze boodschap-
pen bij Ekoplaza of Marqt. 
 
Gewetensonderzoek 
Met een gewetensonderzoek – ik heb tenslotte een ethisch probleem gesteld – sluit ik 
af: welk standpunt neem ik in? Als dat hedonistisch is, hoe is het dan zover kunnen 
komen? Is het hedonistische standpunt ethisch verwerpelijk? Waarom zou ik me druk 
moeten maken om het de-exploiteren van de tijd? Om te voorkomen dat de tijd voor-
tijdig ten grave wordt gedragen? Doe ik dat alleen voor het nagesclacht? Is het opti-
mistische standpunt in ethisch opzicht het enig verantwoorde? Als ik Safranski’s idee 

van ‘tijdspolitiek bedrijven’ onderschrijf, moet ik 
dan per se een optimistisch standpunt innemen? 
En wat te doen als veel politici – juist zij moeten 
naar de onderhandelingstafel – dat juist níet in-
nemen? Ligt het niet meer voor de hand, dat ik 
iets van alle drie standpunten in me heb? Zo ja, 
hoe zie ik dan de verhouding tussen die drie? 
Wie het weet mag het zeggen.  
 

 
 
  
 
 
 
 

 
Blijft er nog tijd om een pijpje te roken? 
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1 Dit essay is elders op deze blog te vinden. Het boek waar het essay over gaat is: Bergson, Henri, Tijd en vrije wil, Essay over de 
onmiddellijke gegevenheden van het bewustzijn, Boom, Amsterdam, 2014. Vertaling: Jeanne Holierhoek. Hier is de link: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2016/08/e51-ik-duur-dus-ik-ben.pdf 

2 Safranski, Rüdiger, Tijd, Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden, vertaling: Mark Wildschut, Hanser (uitgever), Steenwijk, 20161   

3 In 2011 beleef ik een kloostervierdaagse bij de trappistinnen van Onze Lieve Vrouw van Koningsoord te Arnhem en lees daar 
voor het eerst een boek over hoe om te gaan met de tijd: Hermsen, J. (2010). Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst. 
Amsterdam: De Arbeiderspers. Haar invalshoek is weer anders dan die van Bergson en Safranski. Bij haar gaat het vooral om 
onthaasting. Vanuit zeer verschillende disciplines en domeinen, bijvoorbeeld dat van de kunst, draagt ze er ideeën voor aan. 
Hoewel Hermsen niet één letter wijdt aan kloosterlingen en hun tijdsbeleving, doen zij precies wat zij bepleit. Dat is de eigenlijke 
inhoud van mijn essay Sauna voor de ziel. Hier volgt de link: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2012/07/a6saunavoordeziel.pdf 


